
 

 

 

VO „UKMERGĖS RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

2023 M. SAUSIO 24 D. VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS 

 

2023 m. sausio 24 d. Nr. 1 

Ukmergė 

 

 

Posėdis vyko rašytinės procedūros būdu iki 2023 m. sausio 24 d. 16:00 val. balsuojant el. pašto adresu 

r.kumetaitiene@ukmergesvvg.lt. 

Posėdžio pirmininkė – Klavdija Stepanova, VVG pirmininkė; 

Posėdžio sekretorė – Evelina Kaselienė, VPS finansininkė. 

 

1. Klavdija Stepanova valdžios sektorius; 

2. Reda  Liubomirskienė valdžios sektorius; 

3. Vaidotas  Kalinas valdžios sektorius; 

4. Salvijus Stimburys Valdžios sektorius 

5. Aurelijus Deviatnikovas, pilietinė visuomenė; 

6. Gintė Ivanauskienė pilietinė visuomenė; 

7. Darius Rinkevičius pilietinė visuomenė; 

8. Lina  Šeškuvienė pilietinė visuomenė; 

9.  Žydrė  Naraškevičė pilietinė visuomenė; 

10. Barbora Grigalevičiūtė verslo sektorius; 

11. Janina Stancikaitė-Strikienė verslo sektorius; 

12. 

13. 

 

Gražvydas 

Agnė  

Dapkus 

Kanapeckaitė 

verslo sektorius; 

verslo sektorius. 

 

Balsavo 13 valdybos narių iš 17. Kvorumas yra. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl Kvietimo Nr. 42 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos 

sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansavimo 

sąlygų aprašo tvirtinimo.  

2. Dėl Kvietimo Nr. 43 pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų 

aprašo tvirtinimo.  

3.     Dėl Ukmergės rajono VVG 2016-2023 m. VPS metinės ataskaitos tvirtinimo. 

 

 

1. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 42 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 veiklos 

sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 finansavimo 

sąlygų aprašo tvirtinimas.  

Finansavimo  sąlygų aprašas parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal šią 

priemonę finansavimo sąlygų aprašu.  Esminių pakeitimų lyginant su ankstesniu šios priemonės 

finansavimo sąlygų aprašu nėra. Finansavimo sąlygų aprašas pridėtas (taisytos vietos pažymėtos).  

 

Vienbalsiai pritarta patikslinimams. 

Balsavo: „už“ - 13, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr. 42 pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ LEADER-19.2-6 

veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2 

finansavimo sąlygų aprašą. 
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2. SVARSTYTA. Kvietimo Nr. 43 pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų 

aprašo tvirtinimas.  

Finansavimo  sąlygų aprašas parengtas remiantis anksčiau vykusio kvietimo pagal šią 

priemonę finansavimo sąlygų aprašu.  Atsižvelgiant į tai, kad turima kvietimo suma  (9510 Eur) šį 

kartą yra mažesnė nei VPS nurodyta didžiausia vienam projektui galima paramos suma (11.715,33 

Eur), siūloma pakeisti 5 atrankos kriterijų: 

 vietoje kriterijaus „Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos nei galima 

didžiausia paramos suma. Už kiekvieną sumažintą 1,5 procentinį punktą prašomos paramos sumos 

pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 20 balų.“  

įrašant „Pareiškėjas nėra gavęs finansavimo pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų 

aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ įgyvendinant Ukmergės rajono 

vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategiją“. 

Finansavimo sąlygų aprašą pridedėtas (taisytos vietos pažymėtos).  

 

Vienbalsiai pritarta patikslinimams. 

Balsavo: „už“ - 13, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr. 43 pagal priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir 

pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19.2-SAVA-6 finansavimo sąlygų 

aprašą. 

 

3. SVARSTYTA. Ukmergės rajono VVG 2016-2023 m. VPS metinės ataskaitos tvirtinimas. 

Vadovaujantis VPS administravimo taisyklių 43 punktu: „VPS vykdytoja, vadovaudamasi 

metiniais VPS įgyvendinimo rezultatais, rengia ir iki kiekvienų einamųjų metų vasario 1 d. pateikia 

Agentūrai metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus <...>  Metinė VPS 

įgyvendinimo ataskaita turi būti patvirtinta VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo arba 

visuotinio narių susirinkimo <...>“  

Parengta metinė VPS ataskaita pridedama (tekstinė dalis Word formate ir Excel lenteles).  

 

Trumpas metinės ataskaitos pristatymas: 

2022 metais buvo paskelbta 10 kvietimų,  pagal priemones: 

Nr. 32 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

Nr. 33 „Vietos projektų  pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ 

Nr. 34 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

Nr. 35 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ 

Nr. 36 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“ 

Nr. 37 „Smulkių bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra, 

įskaitant žemės ūkio produktų gamybą, perdirbimą ir rinkodarą“ 

Nr. 38 „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ 

Nr. 39 „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ 

Nr. 40 „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

Nr. 41 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai“. 

 

2022 m. gauta 15 paraiškų, iš jų: pasirašytos 8 paramos sutartys,  3 pareiškėjai atsiėmė paraiškas, 4 

paraiškos yra vertinimo etape. 

Per 2022 m. sėkmingai baigti įgyvendinti 6 projektai. 

Šiuo metu įgyvendinama 12 projektų, 4 projektai vertinimo etape.  

Pasiekti VPS rezultatyvumo rodikliai: 

Finansinis rezultatyvumas: 90 proc.,  

(priskaičiuojant vertinimo etape esančius projektus – 97,1 proc.); 

Fizinis rezultatyvumas: 97,78 proc., 

(priskaičiuojant vertinimo etape esančius projektus – 102,1 proc.); 



 

Sukurtų naujų darbo vietų skaičius: 99,3 proc., 

(priskaičiuojant vertinimo etape esančius projektus – 112,8 proc.). 

 

Vienbalsiai pritarta patikslinimams. 

Balsavo: „už“ - 13, „prieš“ -0, „susilaikė“ – 0. 

 

NUTARTA: Patvirtinti Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 m. vietos plėtros 

strategijos metinę ataskaitą.  

 

Posėdžio pirmininkė                                                      Klavdija Stepanova 

 

Posėdžio sekretorė                                                       Evelina Kaselienė 


